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Jménem všech v naší společnosti Vám děkuji za Vaše rozhodnutí zakoupit vířivku 
Hydropool. 
 
Jsme si jistí, že Vaše nová vířivka Vám, Vaší rodině I přátelům poskytne dlouholetou 
radost a splní všechny hydroterapeutické potřeby. Vířivka Hydropool nepřináší jen zdraví a re-
laxaci, ale zvyšuje i hodnotu Vašeho domu. 
 
Prosím udělejte si čas a pečlivě si pročtěte bezpečnostní upozornění, instalační a provozní 
instrukce v tomto manuálu, ještě před zapojení a naplnění vířivky. 
 
Následující stránky obsahují hodnotné informace, které Vám ušetří čas i peníze 
a pomohou Vám pří údržbě vířivky. 
 
Naši první vířivku jsme vyrobili již v roce 1985. Tým Hydropoolu se zabýval vytvořením 
kvalitního produktu, který poskytuje maximální komfort, hydroterapii, energetickou 
efektivitu a jednoduchou údržbu. 
 
Jsme si jistí, že jakmile se seznámíte se všemi bezpečnostními funkcemi a údržbou 
vaší nové vířivky, bude spokojeni s Vaším rozhodnutím zakoupit vířivku Hydropool. 
 
Užívejte si… 
 
David Jackson 
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ULOŽTE SI TYTO BEZPEČNOSTNÍ INS TRUKCE 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Vaše fyziologická reakce na horkou vodu závisí na vašem věku, kondici, zdravotním stavu a zdravotní minulosti. 
Pokud si nejste jisti svou snášenlivostí horké vody a objeví se u vás bolest hlavy, závrať nebo nevolnost v průběhu 

koupání ve vířivce, ihned vystupte z vody a zchlaďte se. 

VAROVÁNÍ 
1. DĚTI BY NEMĚLY POUŽÍVAT VÍŘIVKU BEZ DOZORU RODIČŮ. 
2. NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVKU, POKUD NEJSOU VŠECHNY SACÍ TRYSKY NAISTALOVÁNY. ZABRÁNÍTE TÍM PŘÍPADNÉMU ZACHYCENÍ VLASŮ ČI ČÁSTÍ 

TĚLA. NESEĎTE PŘED NEBO NA SACÍCH TRYSKÁCH ČI SKIMMERECH. BRÁNILI BYSTE TÍMTO ŘÁDNÉ CIRKULACI, COŽ BY MOHLO VÉST  
KE ZRANĚNÍ. 

3. LIDÉ, KTEŘÍ UŽÍVAJÍ LÉKY NEBO MAJÍ NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, BY MĚLI UŽÍVÁNÍ VÍŘIVKY KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM. 
4. LIDÉ S INFEKČNÍMI CHOROBAMI BY NEMĚLI POUŽÍVAT VÍŘIVKU. 
5. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI VSTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z VÍŘIVKY. 
6. PŘED POUŽITÍM VÍŘIVKY NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ DROGY ANI ALKOHOL, JINAK BY MOHLO DOJÍT KE ZTRÁTĚ VĚDOMÍ A MOŽNÉMU UTONUTÍ. 
7. TĚHOTNÉ ŽENY BY MĚLI UŽÍVÁNÍ VÍŘIVKY KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM. 
8. TEPLOTA VODY VYŠŠÍ JAK 38°C JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ. 
9. PŘED VSTUPEM DO VÍŘIVKY ZMĚŘTE TEPLOTU VODY PŘESNÝM TEPLOMĚREM. 
10. NEPOUŽÍVEJTE VÍŘIVKU IHNED PO NÁROČNÉM TĚLESNÉM CVIČENÍ. 
11. PŘÍLIŠ DLOUHÝ POBYT VE VÍŘIVCE MŮŽE BÝT ZDRAVÝ ŠKODLIVÝ. 
12. NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (NAPŘ. SVĚTLA, TELEFON, RÁDIO NEBO TELEVIZI) VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 1,5 METRŮ OD VÍŘIVKY. 
13. DĚTI BY NEMĚLY VSTUPOVAT DO VÍŘIVKY, POKUD TEPLOTA VODY PŘEKRAČUJE TĚLESNOU TEPLOTU 37 °C. 
14. NEDOVOLTE DĚTEM POTÁPĚT SE PO HLADINU. 
15. NIKDY NEPOUŠTĚJTE VÍŘIVKU NA NEJVYŠŠÍ RYCHLOST, POKUD NEJSOU VŠECHNY SACÍ OTVORY OTEVŘENY. 
16. POKUD VÍŘIVKU PRÁVĚ NEPOUŽÍVÁTE, MĚJTE VŽDY NAINSTALOVANÝ A UZAMČENÝ TERMOKRYT. 
17. JEDNOU MĚSÍČNĚ OTESTUJTE GFCI. 
18. POZNAMENEJTE SI TELEFONNÍ ČÍSLA NA POLICII, HASIČE A LÉKAŘSKOU POHOTOVOST. 
19. PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ 
 • TEPLOTA VODY BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 40°C. TEPLOTA VODY MEZI 38°C A 40°C JE POVAŽOVÁNA ZA BEZPEČNOU PRO ZDRAVÉ DOSPĚLÉ 

LIDI. MENŠÍ TEPLOTA JE VHODNÁ PRO DĚTI, POKUD DOBA POBYTU VE VÍŘIVCE NEPŘESÁHNE 10 MINUT. 
 • VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PLODU A PRAVDĚPODOBNĚ TĚHOTNÉ ŽENY BY MĚLY OMEZIT 

POBYT VE VÍŘIVCE S TEPLOTOU 38°C. 
 • PŘED VSTUPEM DO VÍŘIVKY SI ZJITITE VAŠI TOLERANCI NA VYŠŠÍ TEPLOTY. 
 • UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO DROG MŮŽE ZPŮSOBIT BEZVĚDOMÍ A UTONUTÍ. 
 • OBÉZNÍ OSOBY, OSOBY S ONEMOCNĚNÍM SRDCE, S VYSOKÝM NEBO NÍZKÝM TLAKEM, S PROBLÉMEM CIRKULACE KRVE NEBO CUKROVKOU 

BY SE MĚLY PORADIT SE SVÝM LÉKAŘEM PŘED POUŽITÍM VÍŘIVKY. 
 • OSOBY UŽÍVAJÍCÍ LÉKY BY SE MĚLY PORADIT S LÉKAŘEM PŘED POUŽÍVÁNÍM VÍŘIVKY. 
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Užití alkoholu, drog či léčiv může podstatně 
zvýšit riziko smrtelného přehřátí. 
Kvůli bezpečnosti nikdy nedovolte potápět se 
nebo skákat do vířivky 

HYPERTERMIE 
Vzhledem k tomu, že teplota ve vířivce může být nastavena 
až na 40°C , uživatelé by si měli uvědomit, že delší koupání, 
která přesahuje normální tělesnou teplotu, může vést k přehřátí. 
Příčiny, symptomy a následky přehřátí mohou být popsány 
následovně: 
K přehřátí dochází, pokud tělesná teplota překročí 
několik stupňů nad normální teplotu 37°C. Symptomy přehřátí 
zahrnují mátožnost, otupělost a zvyšování vnitřní teploty těla. 
 
Následky přehřátí mohou být: 
 
 neuvědomování si hrozícího nebezpečí 
 neuvědomování si hork a 
 neschopnost uvědomit si potřebu opustit vířivku 
 fyzická neschopnost opustit vířivku 
 poškození plodu těhotné ženy 
 ztráta vědomí s možností utopení 
 
Pokud pocítíte jakékoliv příznaky přehřátí, 
okamžitě bezpečně opusťte vířivku. 

VAROVÁNÍ 

1. UDRŽUJTE VODNÍ CHEMII V SOULADU S POKYNY VÝROBCE. 

1. RIZIKO UTONUTÍ. MUSÍTE BÝT EXTRÉMNĚ OPATRNÍ, ABYSTE ZAMEZILI NEOPRÁVNĚNÉMU VSTUPU DĚTÍ. NEMĚLI BYSTE POUŠTĚT DĚTI  
DO VÍŘIVKY BEZ DOZORU. 

2. RIZIKO ZRANĚNÍ. SACÍ ARMATURY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY ODPOVÍDALY SPECIFICKÉMU PRŮTOKU VODY VYTVOŘENÉMU ČERPADLEM.  
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚŇTE SACÍ ARMATURY NEBO ČERPADLO A UJISTĚTE SE, ŽE JSOU PRŮTOKY KOMPATIBILNÍ. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE  
VÍŘIVKU, POKUD SACÍ ARMATURY CHYBÍ. 

3. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. INSTALACE NEJMÉNĚ 1,5 M OD VŠECH KOVOVÝCH POVRCHŮ. 
4. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŠECHNY ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (SVĚTLA, TELEVIZE, RÁDIO, TELEFONY) MUSÍ BÝT VÍCE  

JAK 1,5 METRU OD VÍŘIVKY. 

VAROVÁNÍ 

ULOŽTE SI TYTO BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Vaše fyziologická reakce na horkou vodu závisí na vašem věku, kondici, zdravotním stavu a zdravotní minulosti. 
Pokud si nejste jisti svou snášenlivostí horké vody a objeví se u vás bolest hlavy, závrať nebo nevolnost v průběhu 

koupání ve vířivce, ihned vystupte z vody a zchlaďte se. 

NEBEZPEČÍ 
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VOLBA SPRÁVNÉHO UMÍSTNĚNÍ 

Vaše vířivka může být umístěn vevnitř i venku, na zemi, v zemi či půl na půl. Následující informace vám pomohou zvolit si správné 
umístění dle vašich individuálních potřeb. Při rozhodování mějte vždy na paměti, že si vířivku můžete vychutnávat po celý rok, 
vevnitř i venku, bez ohledu na počasí. Mnoho majitelů vířivky se shoduje na tom, že jejich oblíbeným časem užívání vířivky  
je chladnější podzim či zimní měsíce, zatímco jiní si pochvalují užívání vířivky v teplejším jaru a v letních měsících. 

UMÍSTĚNÍ VENKU 
Z mnoha různých důvodů je umístění vířivky venku mnohem populárnější volbou. Některé s těchto důvodů jsou tyto: 
• omezený vnitřní prosto r 
• komplikace s dodáním vzhledem ke dveřím, schodištím atd. 
• omezený rozpočet (instalace vevnitř obvykle také vyžaduje renovaci interiéru) 
• touha po venkovním relaxačním centru 
• vířivka se instaluje k přilehlému existujícímu nebo plánovanému bazénu 
• obavy ze stříkání vody vody v domě 

Pro ty, kteří zvolili umístění venku – operační teplota vířivky může být nastavena dle sezóny. V chladnějších měsících 
bude mít mnoho uživatelů teplotu nastavenu mezi 38 – 40°C. 
V teplejším období je teplota 36-37°C, což poskytne osvěžení. Pokud byste si měli zvolit umístění venku, naleznete další 
informace v části „CO DŮKLADNĚ ZVÁŽIT PŘI INSTALACI VENKU" 

Pokud členové Vaší rodiny nemají rádi zimu, nebo pokud vaše zahrada či terasa není vhodná pro instalaci vířivky,  
pak je instalace vevnitř tou nejlepší nebo jedinou volbou. Můžete si vytvořit relaxační centrum ve svém domově,  
nebo si nainstalovat vířivku do zimní zahrady. Vnitřní instalace nejenom přidávají unikátní vzezření a vzhled vašemu  
domovu, ale také poskytuje soukromí a kontrolované klima zajišťující maximální užívání a vychutnávání si vířivky. Pokud byste si měli 
zvolit umístění vevnitř, naleznete další informace v části „CO DŮKLADNĚ ZVÁŽIT PŘI INSTALACI UVNITŘ“ 

UMÍSTNĚNÍ UVNITŘ 
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OBECNÉ POKYNY INSTALACE 

1 Vaše vířivka Hydropool je samostatná jednotka, takže není 
potřeba žádná vodovodní přípojka nebo kanalizace. 
2 Zajistěte, aby vířivka Hydropool byla postavena na betonovém 
základu nebo na podlaze s dostatečnou nosností 1220 kg/m2. 
Pokud existuje možnost posunutí podkladu, například 
v hliněných oblastech nebo s vysokou podzemní vodou 
je doporučené použít betonové patky. 
3 Podlaha musí být zvolena taková, aby bylo zabráněno 
uklouznutí. 
4 Pokud nemáte z výroby izolační kabinet, předpokládá se, 
že použijete vlastní kabinet, obložení nebo palubkami. 
 
Prosím zvažte následující: 

a Vaše vířivka Hydropool má samonosnou základnu. 
Kabinet je dekorativní, neslouží jako podpora. 
b Pokud není vířivka z výroby vybavena kabinetem, 
je povinností zajistit ochranu elektronického zařízení 
proti povětrnostním vlivům, které bude splňovat všechny 
regulační požadavky. 

c Vždy zajistit přístup pro obsluhu technologie. 
d Podlaha musí být konstruována tak, aby byl přístup 
kolem celé vířivky. 
e U přemístěné technologie nebo instalace 
bez kabinetu můžete přidat další izolaci, ale musíte 
zajistit odvětrání prostoru technologie. 

 
6 Doporučujeme instalaci bezpečnostního madla pro vstup 
a vystupování z vířivky. 
7 Připojení zahradní hadice se doporučuje, pro plnění 
a doplňování vody ve vířivce. 

Všechny zařízení, elektrické přípojky, 
osvětlení do 1,5 m musí být chráněny 
jističem. Poraďte se s elektrikářem. 
 
 

Přístup do vířiv ky musí být zajištěn: 
Venku - v souladu s místními předpisy musí být zabráněn 
přístup plotem a uzavíratelným termokrytem. 
Uvnitř - za uzamykatelnými dveřmi a bezpečnostním 
termokrytem. 

ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY 

VAROVÁNÍ 

VNITŘNÍ INSTALACE 
• Je výhodné mít vířivku instalovanou poblíž sprchy. 
• V místnosti by měla být podlahová výpusť, okno, zařízení pro ventilaci nebo odvlhčovač. 
• Zvažte zavedení potrubí pro vypouštění a napouštění. 
• Vždy zajistěte dostatečné odvětrávání technologie. 
• Pro více informací kontaktujte prodejce. 

VENKOVNÍ INSTALACE 
• Kontaktujte místní stavební úřad, zda je nutné stavební povolení a jaké jsou další požadavky. 
• Pokud děláte výkop, kontaktujte místní dodavatele elektřiny a plynu, zda tudy nevede žádné vedení. 
• Umístěte vířivku na praktické místo, blízko dveří, aby byla lehce dostupná I v zimě. 
• Zajistěte, aby technologie byla chráněna proti nepříznivému počasí. 
• Podpora vířivky je navržena pro vnitřní použití. Je-li vaše vířivka vybavena kabinetem od výrobce, 
všechna zařízení budou dostatečně chráněny. Pokud je vířivka dodána bez kabinetu, musí být navržen 
vlastní kabinet, který poskytne ochranu vířivky před deštěm, sněhem, stříkající vodou atd., 
ale zároveň musí být zajištěno odvětrání. 
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PŘÍPRAVA MÍSTA 

NADZEMZENÍ INSTALACE 
Místo, kde má vířivka samostatně stát nad zemí, musí být 
odolné vůči mrazu, musí být provedena povrchová 
úprava betonu a zabránit pohybu podkladu. Možnou 
nevýhodou tohoto způsobu je, že voda může destabilizovat 
půdu pod základem a to by mohlo způsobit poškození 
konstrukce vířivky. 
Pro dosažení nejlepších podmínek, doporučujeme instalovat 
na betonový základ dle pokynů: 
• Vykopejte a vyrovnejte 20-30 cm půdy pod požadovanou 
základní úrovní. 
• Nasypte 10-15 cm drceného kamene. 
• Dále nalijte 10-15 cm betonu. 
• Vyrovnejte povrch do finální podoby. 
• Doporučujeme, aby podklad byl větší o 15 cm na třech 
stranách a tam, kde budou přístupové schody, by měl 
být přesah 1 metr. 
• Vířivka musí být instalována na vodorovný podklad. 
V regionech, kde často mrzne/roztává, doporučujeme zpevnit 
podklad pomocí sonotube (betonových pilířů), aby nedošlo 
k posunu půdy. 
 
INSTALACE DO ZEMĚ A ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ 
U částečné nebo plné instalace do země záleží bude 
bednění závist na umístnění, zda v oblasti mrzne. 
Hydropool nedoporučuje zasypávání u částečné nebo plné 
zapuštění vířivky. 
 

• V podnebí, kde nemrzne stačí pevná, suchá, stabilní, 
vodorovná základna s řádným odvodněním. 
• V podnebí kde mrzne, je nutný železobetonový základ, viz. 
NADZEMNÍ INSTALACE. 
V oblasti s vysokou podzemní vodou je doporučen 
víceúrovňový beton k zadržení zeminy. Tahle vytvořit "box" 
do kterého umístíte vířivku. 
• VŽDY zajistěte dobrou drenáž, vypouštěcím systémem nebo 
odsávacím čerpadlem, aby nešlo k zaplavení technologie 
vířivky. 
• Kabeláž musí být vedena voděodolným potrubím. 
• Zajistěte servisní přístup k vířivce ze všech stran. Obtížný 
přistup bude zpoplatněn servisem a nespadá do záruky 
výrobce. Použijte snad odnímatelné palubkové materiály. 
• Ujistěte se, že vířivka byla 48 hodin testována před instalací. 
I přesto, že všechny vířivky jsou v továrně testovány, ujistěte se, že při 
přepravě nedošlo k poškození. 
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Zařízení musí být umístněno tam, kde zůstane provozuschopné, suché, nebude vystaveno dešti, sněhu nebo podzemní vodě. 

UMÍSTNĚNÍ AGREGÁTU 

Všechny vířivky Hydropool jsou dodávány zabalené v pěnovém obalu, lepence a plastové fólii. Každá vířivka je od výroby  
připevněna na dřevěnou podlážku. Pokud má být vaše vířivka dodána od místního prodejce, pravděpodobně bude  
dopravena na vozíku. Větší prodejci jsou vybaveni manipulační technikou pro dopravu k zákazníkovi.  
 
Některé instalace vyžadují použití jeřábu. Je-li jeřáb používán ke zvedání, popruhy musí zajistit, aby bylo stále  
ve vodorovné poloze. Popruhy by měly být uchyceny tak, aby vířivka nemohla sklouznout v žádném směru. Rozpěry jsou  
používány proto, aby nedošlo poškození bočních stran vířivky.  
 
Většina modelů vyžaduje šířku 100 cm. Kde je to možné, je vhodné použít jeřáb, který přenese vířivku přes dům nebo dvůr.  
Je to nejvýhodnější a nejekonomičtější řešení.  

Důležitá poznámka: Na poškození způsobené špatnou  
Přepravou nebo manipulací se nevztahuje záruka. 

• Nepohybujte vířivkou na straně, kde je umístěna technologie, aby nedošlo k poškození. 
• Nikdy nepřetáčejte vířivku, může dojít k poškození. 
• Nikdy nezvedejte vířivku za potrubí. 
• Zajistěte si dostatečnou pomoc pro přesun vířivky, aby se předešlo poškození. 

VAROVÁNÍ 

OCHRANA VYBAVENÍ 

Jeřáb a porpuhy 

Jeřáb 
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DŮLEŽITÉ ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

1 Přečtěte si a následujte všechna pravidla. 
2 Elektrické připojení musí vždy provádět kvalifikovaná osoba 
3 Připojte k samostatnému okruhu chráněnému chráničem 
třídy A 
4 Používejte pouze měděné vodiče! 
5 Vířivka a všechna další elektrická zařízení – zásuvky, 
zástrčky, světla do vzdálenosti 1,5m od bazénu musí být 
chráněny chráničem. Informujte se u místního elektrikáře 
ohledně dalších detailů. 
6 Zeleně značený terminál nebo svorkovnice značená „G", 
„GR", „země", nebo „zemnění" se nachází uvnitř jednotky. 
Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem, musí být tento 
terminál připojen na zemnění pomocí měděného drátu 
o stejném průměru, jako je napájecí vodič. 
7 Alespoň dvě svorky značené „BONDING LUGS" jsou 
na vnějším povrchu nebo uvnitř zařízení. Pro snížení rizika 
úrazu elektrickým proudem, připojte místní vedení okolo vířivky 
měděným drátem o průměru větším jak 6 mm. 
8 Všechny instalované kovové komponenty, jako jsou zábradlí, 
žebříky, kanalizace a jiné do vzdálenosti 3 m od vířivky musí 
být připojeny na zemnění měděným vodičem minimálně 6 mm. 

ROZMĚRY VODIČE 
 
 

EVROPA 
 

Standardy pro ampérové jističe jsou dány CE. Kontaktujte místního dodavatele, ale by vám poradil jaké jistič a drát zvolit. 
Pár příkladů je zde: 
Jistič 13A - vodič musí být 1,5 mm2 

Jistič 16A - vodič musí být 2,5 mm2 

Jistič 20A - vodič musí být 4,0 mm2 

Jistič 32A - vodič musí být 6,0 mm2 

POZNÁMKA: Postupujte podle místních nařízení. Berte v úvahu i délku vodiče. 

G.F.C.I./R.C.D. APLIKAČNÍ NÁVOD  
PRO SERENITY VÍŘIVKY HYDROPOOL 

SEVERNÍ AMERIKA 
 
Speciální edice     15A 
Modely 4300, 4500, 6600     40A 
Modely 5900 a 6800      50A 
 
EUROPE 
 
Všechny modely     20A 

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ. PŘI INSTALACI MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 
• Tato příručka je určena pro standardní instalace,  
do vzdálenosti 15 metrů. U větších vzdáleností se obraťte na elek-

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: (OBRÁZEK 1) 
Následující rozměry mohou být použity pro přípravu  
zapouštěné přípojky do betonového podkladu. Rozměry jsou od 
venkovního okraje vířivky. Ovládací panel je zobrazen  
na obrázku pro lepší orientaci. 

OBRÁZEK 1: UMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALACE 
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SEVERNÍ AMERIKA - GFCI INSTALACE 

Installation of the GFCI - Circuit Breaker, including ampere sizing and selection of conductor size and 
type, must be performed by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code, or 
the Canadian Electrical Code, and all Federal, State/Provincial and local codes and regulations in ef-
fect at the time of installation. Hydropool highly recommends the use of a new Siemens GFCI breaker 
for all of its products. Other GFCI’s and older Siemens GFCI’s may have tripping issues. 
 

SIEMENS - 240 VOLT 
TYPICAL 

NOTICE 

LEVITON - 120 VOLT 
TYPICAL 
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EVROPA - TYPICKÁ INSTALACE JISTIČE R.C.D. 

Důležitá poznámka: Zapojení musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými místními 
normami v době instalace zařízení. 

POZNÁMKA 

230 V 50 Hz JEDNO-FÁZOVÉ ZAPOJENÍ 

230 V 50 Hz DVOU-FÁZOVÉ ZAPOJENÍ 

230 V 50 Hz TŘÍ-FÁZOVÉ ZAPOJENÍ 
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PLNĚNÍ, KONTROLA A SPUŠTĚNÍ VÍŘIVKY 

PLNĚNÍ 
• Když budete poprvé napouštět vířivku, napouštějte ji 
pomocí zahradní hadice přes skimmer (zabráníte tak 
vzniku vzduchových kapes). Také dbejte o zabezpečení 
koncovky hadice, aby nepoškodila akrylátový povrch. 
Otočte ventily do polohy otevřeno. 
• Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil uzavřen. 
• Ujistěte se, že všechny trysky jsou otevřeny. 
• Naplňte vířivku na doporučenou úroveň, přibližně 10 cm 
nad dolní část skimmeru. 
 
KONTROLA 
• Vizuálně zkontrolujte všechny spoje, rozvody a čerpadlo, 
zda nedochází k únikům vody. V případě úniku dotáhněte 
spoje a zkontrolujte těsnění. 
 
SPUŠTĚNÍ 
• Před připojením el. proudu je důležité, abyste se 
seznámili s průběhem dění, které nastane, když systém 
aktivujete, aby Vám bylo jasné jak poprvé spustit čerpadlo, 
aby se předešlo jeho poškození. 
• Zapněte na jističi el. proud. 
• Spusťte čerpadlo na nízkou rychlost viz. sekce 
 
HYDROPOOL OVLÁDACÍ SYSTÉM PLNĚNÍ 
/ODVZDUŠNĚNÍ 
• U některých systémů se na displeji zobrazí zpráva 
PUMP PRIMING MODE ("RUN PMPS PURG AIR"). 
Tento mód bude trvat 4 minuty a pak se přepne  
normálního režimu. Další informace o ovládání naleznete 
v sekci 
 
HYDROPOOL OVLÁDACÍ SYSTÉM 
Definice: 'Priming' je termín, označující proces, kdy 
vzduch v potrubí a čerpadle se uvolní skrze trysky  
a umožní tak funkci vířivky. 

POTRUBÍ ŠOUPÁTKO 

SPRÁVNÁ ÚROVEŇ VODY 
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• Voda by měla okamžitě začít cirkulovat. Pokud 
motor pracuje, ale nevšimnete si proudění vody 
během 15 sekund, čerpadlo může vyžadovat 
odvzdušnění. Pokud se čerpadla sama neodvzdušní 
do 2 minut, nesmí být dále v provozu. Vypněte 
napájení na hlavním jističi a pokuste se uvolnit 
zavzdušnění ručně povolením potrubí u čerpadla. 
Opět zapněte napájení, pokud se po 15 sekundách 
čerpadlo nespustí, v případě potřeby proces opakujte 
(nedělejte více jak 5x). 
 
• Důležité: Čerpadlo nesmí běžet déle jak 5 minut, 
pokud není odvzdušněno. Může dojít k přehřátí 
a k jeho poškození. 
 
• Zapněte čerpadlo na vysokou rychlost a zkontrolujte 
úniky vody. Systém automaticky přepne na nízkou 
rychlost po 15-ti minutách. 
 
• Nastavte teplotu vody na ovládacím panelu. 
 
• Upravte chemické složení vody (pH, TA, vápník) 
jakmile teplota vody přesáhne 20°C (68°F). 
Více v sekci ÚPRAVA VODY. 
 
• Během tohoto procesu mějte vířivku zakrytou 
termokrytem a vzduchovou masáž nechejte vypnutou. 
 
POZNÁMKA: 
 
Abyste předešli poškození polštářů působením chemie, 
doporučujeme je vyjmout, když vířivku nepoužíváte. 
Polštářkům značně proudloužíte životnost.  Naše 
polštáře navrhueme tak, aby se daly snadno vyjmout. 

O-KROUŽEK / TĚSNĚNÍ POTRUBÍ 

ODVZDUŠNĚNÍ... 

...SKRZ POTRUBÍ ČERPADLA 
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HYDROPOOL SERENITY OVLÁDACÍ SYSTÉM SEVERNÍ AMERIKA/ EVROPA GECKO IN.YE3 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 
 

Před připojením elektrické sítě je velmi důležité, 
abyste porozuměli událostem, které nastanou 
po aktivaci zařízení, aby se čerpadla spustila 
správně a předešlo se jejich poškození. 
 
 

MENU 
 

Menu zobrazíte podržením tlačítka Osvětlení 
na 5 sekund. V programovacím menu můžete 
nastavit: hodiny, filtrační nebo čistící cykly, 
ekonomy režim nebo jednotku teploty. Tlačítka 
Nahoru a Dolů upravují hodnotu parametru 
a tlačítkem Osvětlení přejdete k dalšímu 
parametru. Změny zůstanou uloženy po potvrzení 
posledního parametru. 
Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 
10 sekund, programovací menu se ukončí 
bez uložení. 
 
 

NASTAVENÍ ČASU 
 

Stiskněte tlačítko Osvětlení na 5 sekund pro vstup 
do programovacího menu. Na displeji se zobrazí 
aktuální čas a hodiny budou blikat. Šipkami 
nahoru a dolů nastavíte hodiny. Stiskem tlačítka 
Osvětlení přejdete k nastavení minut. Nastavte 
šipkami minut a tlačítkem Osvětlení skočíte 
na další parametr nebo k uložení nastaveného 
času. 
 
 

NASTAVENÍ TEPLOTY 
 

 
 
 
 
 
 
Po ukončení programovacího menu se  
ve vířivce nastaví automaticky teplota  
38°C (100°F). 
 
Na displeji se zobrazí aktuální teplota vody. 
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů nastavíte 
požadovanou teplotu. 
 
V horní části displeje se zobrazí ikona. 

Po 3 sekundách bez změny teploty se displej 
přepne do normálního režimu. 

STANDBY REŽIM 
 

Stiskem tlačítka Tryska na 5 sekund přepnete 
vířivku do režimu STANDBY. Tento režim  
umožňuje zastavit všechny automatické funkce jako 
jsou filtrační cykly, požadavek na ohřev vody, smart 
winter režim na dobu 30 minut  
pro provedení rychlé údržby vířivky. Když je  
aktivní, na displeji se střídá zpráva „OFF”, čas  
a teplota vody. 
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HYDROPOOL SERENITY OVLÁDACÍ PANEL 

SEVERNÍ AMERIKA / EVROPA 

Modely 4300, 4500, 6600 a Speciální edice 

FUNKCE A IKONY 

TLAČÍTKO TRYSKA, 
KTERÉ OVLÁDÁ 
ČERPADLO 1 

TLAČÍTKO SVĚTELO, KTERÉ OVLÁDÁ 
OSVĚTLENÍ A NASTAVENÍ 

TLAČÍTKO  
TEPLOTA NAHORU 

TLAČÍTKO  
TEPLOTA DOLŮ 
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HYDROPOOL SERENITY OVLÁDACÍ PANEL 

SEVERNÍ AMERIKA / EVROPA 

Modely 5900 a 6800 

TLAČÍTKO TRYSKA 1, KTERÉ 
OVLÁDÁ ČERPADLO 1 TLAČÍTKO SVĚTELO, KTERÉ OVLÁDÁ 

OSVĚTLENÍ A NASTAVENÍ 

TLAČÍTKA NAHORU/DOLŮ, KTERÉ 
OVLÁDAJÍ OSVĚTLENÍ A NASTAVENÍ 

TLAČÍTKO TRYSKA 2, KTERÉ 
OVLÁDÁ ČERPADLO 1 

FUNKCE A IKONY 
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PROGRAMOVÁNÍ 
FILTRAČNÍ / ČISTÍCÍ CYKLY 
 

Programování filtračních cyklů se stává z 
několika parametrů: čas spuštění (FS), čas trvání 
(Fd) a frekvence (FF). 
 
POZNÁMKA: Filtrační cyklus spouští čerpadlo 
a blower (pokud je potřeba) na vysokou rychlost 
na 1 minutu (čištění) pak čerpadlo poběží  
na nízké otáčky po dobu trvání filtračního cyklu. 
 
 
NASTAVENÍ FILTRAČNÍHO CYKLU 
 
 
 
 
 
 
 
Poté, co jste naprogramovali čas, dalším  
parametrem je čas spuštění filtrační cyklu.  
Na displeji se zobrazí FSxx, kde “xx” představuje  
hodinu spuštění filtračního cyklu. Použijete šipky  
pro nastavení hodin. Tlačítkem Osvětlení  
přeskočíte na další parametr, čas filtrace (Fd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na displeji se zobrazí Fdxx, kde “xx” představuje 
dobu trvání filtrace v hodinách. Pomocí šipek  
Nastavíte dobu trvání filtrace. Tlačítkem Osvětlení 
přeskočíte na další parametr, frekvence filtrace 
(FF). 

 
 
 
 
 
 
 
Na displeji se zobrazí FFxx, kde “xx” představuje 
počet filtračních cyklů za den. Použijte šipky pro 
nastavení frekvence. Tlačítkem Osvětlení  
přeskočíte 
na další parametr, Ekonomy režim (EP). 
Tento režim umožňuje snížit teplotu o 11°C 
v určitém čase během dne. 
 
 
 
 
 
 
 
Na displeji se zobrazí Epx, kde “x” představuje 
stav programování (0 = vypnuto, 1 = zapnuto).  
Pomocí šipek nastavíte zapnuto/vypnuto.  
Tlačítkem Osvětlení přeskočíte na další  
parametr, čas spuštění ekonomy režimu (ES). 
 
Když je Ekonomy režim zapnutý, na displeji se 
zobrazí zpráva “Eco”, čas a teplota vody. 
 
 
 
 
 
 
 
Na displeji se zobrazí ESxx, kde “xx” přestavuje 
hodinu zapnutí ekonomy režimu. Pomocí šipek 
nastavíte hodiny. Tlačítkem Osvětlení přeskočíte 
na další parametr, doba trvání ekonomy (Ed). 
 

HYDROPOOL SERENITY OVLÁDACÍ SYSTÉM GECKO IN.YE3 

SEVERNÍ AMERIKA / EVROPA 



19 

 

ČERPADLO 1 
 

Stiskem tohoto tlačítka aktivujte čerpadlo 
1 stisk – nízká rychlost (ikona rotuje pomalu) 
2 stisk – vysoká rychlost (ikona rotuje rychle) 
3 stisk – vypne 

 
ČERPADLO 2 
 

Stiskem tohoto tlačítka (tryska 2) aktivujte čer-
padlo 
1 stisk – nízká rychlost (indikátor svítí) 
2 stisk – vypne (indikátor nesvítí) 

 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ČERPADLA 

Vypnutí – 15 minut 
 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ČERPADLA 
Vysoká rychlost – 15 minut 
Nízká rychlost – 15 minut 

OSVĚTLENÍ 
Stiskem tohoto tlačítka aktivujete osvětlení 
1 stisk : měnící se barvy 
2 stisk : stálá modrá barva 
3 stisk : stálá zelená barva 
4 stisk : stálá červená barva 
Poznámka: Klikáním na tlačítko v intervalech 
menších než 5 sekund budete měnit barvy. 
Jakmile už máte vybranou barvu, dalším stiskem 
vypnete osvětlení 
 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ 
Vypnutí – 60 minut 

HYDROPOOL SERENITY OVLÁDACÍ SYSTÉM GECKO IN.YE3 

SEVERNÍ AMERIKA / EVROPA 

 
 
 
 
 
 
 

Na displeji se zobrazí Edxx, kde “xx” představuje 
dobu trvání ekonomy režimu v hodinách. Pomocí 
šipek nastavíte hodiny. Tlačítkem Osvětlení  
Přeskočíte na další parametr, jednotka teploty. 
 

 
 
 
 
 
 
Teplota vody může být zobrazena ve stupních 
Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C). Na displeji se 
zobrazí F nebo C. Pomocí šipek změníte nastavení. Stis-
kem tlačítka Osvětlení uložíte všechny 
parametry. 
 

SMART WINTER MODE 
 

Smart Winter Mode chrání vířivku před mrazem 
tím, že několikrát za den spustí čerpadla, aby se 
zabránilo zamrznutí vody v potrubí. Indikátor 
Smart Winter Mode se aktivuje, když je v provozu. 
V případě, že teplota v topné komoře klesne pod 
4°C, systém automaticky aktivuje čerpadlo, aby se 
zabránilo zamrznutí. Čerpadlo bude v provozu, 
dokud tepla nedosáhne 5°C. 

CHLAZENÍ 
 

Po ohřevu vody na požadovanou hodnotu je  
Topení vypnuto, ale filtrační čerpadlo zůstává  
Aktivní po určitou dobu, aby bylo zajištěno  
Dostatečné ochlazení topného tělesa a tím  
se prodloužila jeho živnost. Během této doby bliká iko-
na ohřívače. 
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Stiskněte: Tlačítko Blower na ovládacím panelu pro aktivaci systému. 
1) ON/OFF : 
Stiskněte 1x: Blower spuštěn na maximální rychlost. LED: ON 
Stiskněte 2x: Blower vypnut. LED: OFF 
 
2) REGULACE RYCHLOSTI: 
Stiskněte 1 a držte: Rychlost jde na horu a dolů, LED: ON 
když se stiskne. Uvolněte tlačítko, až dosáhnete 
požadované rychlosti. 
 
3) OVLÁDÁNÍ SEKVENČNÍ MASÁŽE: 
Stiskněte 1x: Pomalý sekvenční cyklus, LED: ON. 
Stiskněte 2x: Rychlý sekvenční cyklus, LED: bliká. 
Stiskněte 3x: Sekvenční cyklus vypnutý, LED: OFF. 

OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ VZDUCHOVÉ TERAPIE: 

1 

2 3 

ZPRÁVY NA DISPLEJI 
 

Hr - Zjištěna interní chyba hardware. 
Prr - Značí problém s tepelným čidlem. 
HL - Teplota vody přesáhla 48°C. Nevstupujte do vířivky. 
FLO - Systém nezjistil žádný průtok vody, když běželo filtrační čerpadlo. 
UPL - Nebyl nahrán konfigurační software. 
AOH - Teplota uvnitř technologie vířivky je příliš vysoká. 
OH - Teplota vody přesáhla 42°C. Nevstupujte do vířivky. 
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VOLITELNÝ HYDROCLEAR PUREWATER SYSTÉM  

JAK TO FUNGUJE  
 
Tento systém kombinuje výhody ozónu a UV-C. Do patentovaná UV komory se vstřikuje ozón  
spolu s vodou, promíchá se a vystaví se silnému UV-C záření. Tento proces nejen zabíjí  
a deaktivuje mikroorganismy ve vodě, ale taky vytváří silný hydroxyl radical, který spaluje  
znečištění a rozpouští pevné látky ve vodě. UV-C záření odbourává chloraminy, kterou jsou  
hlavní příčinou dýchacích potíží, podráždění očí a kůže, což způsobuje chlór. Dramaticky  
Se sníží problémy s korozí.  
 
ÚDRŽBA A SERVIS  
 
Zatím co systém pracuje, zkontrolujte, zda vidíte bublinky vstupovat do vířivky.  
Po 10 000 hodinách UV LED začne žlutý indikátor blikat a to je čas vyměnit UV-C lampu.  
 
Vyměňte zpětné ventily jednou ročně, abyste zajistili optimální výkon Hydroclear Pure Water  
Systému.  
 
Pro výměnu UV-C lampy nebo kontrolu ventilu, prosím navštivte  
www.balboawatergroup.com/UVSanitizer kde naleznete postup.  
 
DŮLEŽITÉ  
MUSÍTE POKRAČOVAT KONTROLOVAT CHEMICKÉ SLOŽENÍ VODY OŠETŘIT JI CHE-
MIÍ, POKUD TO BUDE NUTNÉ. KONZULTUJE DALŠÍ POSTUP S PROFESIONÁLNÍM 
PRODEJCEM.  
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ÚDRŽBA VODY VE VÍŘIVCE - PŘEHLED 

DŮLEŽITÉ BODY: 
• spolehlivost a životnost Vašeho bazénu přímo závisí 
na tom, jak se o vodu staráte 
• vždy sledujte a dodržujte návody uvedené na chemických 
přípravcích 
• malý objem vody ve Vašem bazénu je snadno znečištěn 
vnějšími vlivy, jako jsou tělová mléka, oleje, pot 
a chemikálie i rozhodující jakou péči věnujete svému 
bazénu, abyste ho udrželi čistý a předešli tak poškození 
nebo selhání /koroze, obalení vodním kamenem/ 
na elektrickém zařízení udržování vody v rovnováze je 
jednoduché a extrémně důležité. V neošetřené horké 
vodě se velice snadno rozmnoží bakterie 
• obsah minerálů v horké vodě zvyšuje odpar vody 
i sanitačních přípravků, pokud koncentrace minerálů 
zejména vápníku se stane příliš vysoká, minerály 
se začnou usazovat na stěnách bazénu, v tryskách, 
v rozvodech ve filtru a na topné spirále 
• je velmi důležité, abyste pravidelně kontrolovali pH 
a udržovali ho v doporučené úrovni, jak je uvedeno 
v tabulce SHRNUTÍ ROVNOVÁHY KVALITY VODY 
• je také velmi důležité, aby celková alkalita /schopnost 
vody udržet úroveň pH/ byla udržována v doporučené 
úrovni 
• Poškození topení a jiných komponentů kvůli nesprávné 
údržbě pH a alkality není kryto zárukou 
• Dva identické vedle sebe umístěné bazény mohou mít 
různé nároky na údržbu v závislosti na následujících 
faktorech: 
- počet koupajících 
- frekvence využití 
- odlišná tělesná chemie 
- slunečné nebo stinné místo 
- teplota 
 
Z těchto důvodů je velmi důležité vytvořit si správné 
návyky pro údržbu vířivky a dodržovat doporučené 
postupy . 

• Nikdy nepomíchejte chemické látky před přidáním 
do lázně. 
• Přidat lze pouze jednu chemikálii do vody na jednou. 
• Vždy přidávejte chemikálie do vody ne naopak. 
• Chemikálie mohou být žíravé, proto s nimi zacházejte 
opatrně a skladujte je v chladu a temnu. 
• Nikdy nekuřte v blízkosti chemikálií. 
• Zajistěte, aby rozlité chemikálie byly ihned uklizeny. 
• Mějte vždy po ruce telefon v případě nouze. 
• Uschovávejte chemikálie mimo dosah dětí. 
• Používejte bezpečnostní brýle a rukavice při manipulaci 
s chemikáliemi. Na topnou spirálu a další komponenty 
poškozené nesprávnou hladinou pH nebo alkalitou se 
nevztahuje záruka. 

Na topení a další komponenty, které 
selžou v důsledku špatné údržby 
vody se nevztahuje záruka. 

BEZPEČNÁ MANIPULACE S CHEMIÍ 

PRVNÍ NAPUŠTĚNÍ A ÚPRAVA 
1. Ujistěte se, že voda cirkuluje. 
2. Přidejte přípravek proti usazeninám. Nechejte vodu  
cirkulovat 
asi hodinu, než přidáte cokoliv dalšího do bazénové vody. 
3. Přidejte šok. 
4. Přidejte sanitační (chlorové) tablety do dávkovače: 
Vaše vířivka Hydropool je dodávána s vestavěným 
dávkovačem bromu/chlóru (umístněný pod víkem, kde se 
nachází filtrační kartuš), viz. sekce FILTRAČNÍ KARTUŠ, 
pro demontování víka. Jakmile víku sundáte, uvidíte ze spodu 
víka trubici o průměru 2,5 cm. 
Otevřete plnící otvor na konci trubice a přidejte 5 nebo 6 tablet. 
Nepřeplňte dávkovač, může to ovlivnit jeho výkon. Nastavte 
polohovač dávkovače na maximum a nechejte cirkulovat vodu 
3-4 hodiny před otestováním vody. Poté nastavte polohovač 
na nižší úroveň, abyste dosáhli úrovně 2 –4 PPM sanitizeru. 
Plovoucí dávkovač: Jak je uvedeno výše, přidejte 6 nebo 
7 tablet, nastavte na hodnotu 5, nechejte vodu cirkulovat 
3-4 hodiny a pak otestujte vodu. 
5. Tablety se rozpustí během 10-14 dní v závislosti 
na nastavení a použití spa. Testujte pH a Totální alkalitu, 
případně upravte hladinu. 

VAROVÁNÍ 
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SLOVNÍK POJMŮ PŘI ÚDRŽBĚ 

1. CHLÓR - v granulované nebo v tekuté podobě působí jako dezinfekce, je velmi efektivní a rychle účinný. 
Doporučená hladina volného chloru 3.0-5.0 ppm 
2. CHLORAMINY - směs vytvořená s chloru s vodíkem a čpavkem, zůstávající ve vodě, pokud se vymkne kontrole, 
dráždí oči a pokožku a způsobuje silný chlorový zápach. Reguluje se napouštěním čerstvé vody. 
3.JEDNO-SLOŽKOVÝ BROM - dostupný v tabletách, je to jiný typ oxidantu, který se vkládá do horké vody skrz 
brominator. Doporučená hladina volného chloru 3.0-5.0 ppm 
4.DVOU-SLOŽKOVÝ BROM - tekutá nebo prášková forma se vkládá týdně přímo do vody a granulová forma denně 
nebo dle použití vířivky. 
5. BROMINY – bróm ničí organickou hmotu. Na rozdíl od chlóru, nezpůsobuje podráždění očí. 
6. ŠOK - dávkování velkého množství dezinfekce do bazénové vody k likvidaci čpavku, dusíku a organických částic. 
7. pH -logaritmická hodnota vyjadřující relativní kyselost a zásaditost substance (bazénové vody) určovaná 
koncentrací vodíkových částic pH je vyjádřeno jako číslo ve škále od 0-14 kde 0 je maximální kyselost, 1-7 kyselost, 
7 - neutrálnost, 7-14 zásaditost, 14 maximální zásaditost Ideální hodnota pH bazénové vody je v rozmezí 7.4-7.6 ppm 
8. pH PLUS -zvyšuje pH bazénové vody 
9. pH MINUS -snižuje pH bazénové vody 
10. CELKOVÁ ALKALITA (TA) - množství uhličitanů a kysličníkových částí obsažených ve vodě, která určuje schopnost 
nebo kapacitu vody odolávat změnám pH. 
11. ALKALINITY BOOSTER – zvyšuje alkalitu. 
12. CALCIUM HARDNESS – v závislosti na množství vápníku, je voda buď tvrdá (moc vápníku) nebo měkká 
(málo vápníku). 
13. CALCIUM BOOSTER - zvyšuje hladinu kalcia. 
14. CELKEM ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK (TDS) - měří se celkové množství rozpuštěných látek ve vodě (kalcium, 
uhličitany, hydrogenuhličitany, magnesium, sloučeniny kovu,..) 
15. SEKVESTRANT - udržuje rozpuštěné kovy a minerály, aby nepoškozovaly skořepinu a komponenty vířivky. 
16. ODPĚŇOVAČ - váže na sebe pěnu vytvořenou na hladině, odpěňovač představuje pouze dočasné řešení pěna 
plovoucí na hladině je ukazatelem nesprávné údržby kvality vody (vysoký obsah organických částic nebo vysoké pH) 
17. ČISTIČ FILTRU -odmašťuje a hloubkově čistí filtrační kartuš 
18. OZONÁTOR - vytváří ozon a vypouští ho do vody, kde působí jako dezinfekce 
19. TESTOVACÍ SADA - používá se k měření a ke sledování chemických ukazatelů vody, může mít podobu testovacích 
proužků nebo tekutých kapek 
20. PPM - zkratka slov „parts per million" (obsah částic z milionu) je to jednotka využívaná k měření chemikálií, která 
určuje váhovou část v poměru k milionu částic váhy vody. V podstatě je identická z hodnotou mg/l – miligram na litr. 

SHRNUTÍ ROVNOVÁHY VODY VE VAŠÍ VÍŘIVCE 

SANITIZER (ppm) 
Chlór 
Bróm 
 
CHEMIE 
PH 
Totalní Alkalita (TA) 
 
Vápník 

MIN 
1.0 
1.0 
 
 
7.2 
80 
 
150 

IDEAL 
3.0 - 5.0 
3.0 - 5.0 
 
 
7.4 - 7.6 
80 - 120 
 
200 - 400 

MAX 
5.0 
5.0 
 
 
7.8 
180 
 
500 -1000 

 

*National Spa & Pool Institute doporučuje tyto hodnoty pro vířivky a swim spa. 



24 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S VODOU 

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Kalná voda Mikroskopické částice příliš malé  

pro filtrování. 
Vyzkoušejte a testujte všechny prvky vodní 
bilance a přidejte fluktuant, který způsobí, 
že se částečky spojí do sebe a filtr je  
odstraní. Zvyšete filtrační čas. 

Vysoká alkalita 
Vysoké pH 
Vysoký obsah vápníku 

 Testujte prvky vodní bilance a upravte je dle 
doporučených hodnot. 

Vodní kámen Vysoký obsah vápníku. Otestujte obsah vápníku. Ošetřete vodu 
prostředkem Sequesting nebo částečně 
odpusťe vodu a pak doplňte novou. 

Podráždění očí Nesprávná úprava pH nebo alkality. Otestujte hladinu pH a alkalitu  
a upravte dle doporučených hodnot. 

Nadměrné množství pěny Nashromáždění tělového mléka, oleje 
nebo kosmetiky. 

Pokud není žádná vodní linka, můžete 
zkusit odpěňovač, který zničí nečistoty  
a umožní je odfiltrovat. Pokud se tvoří vodní 
linka, je nutné spa vypustit a vyčistit. 
Filtr se musí důkladně vyčistit namočením 
přes noc do bělidla. Do budoucna může 
pomoct houba pro absorpci olejů a častější 
filtrační cykly. 

 Zbytek pracího prášku v plavkách. Zabráníte spuštěním silnějšího ždímání  
na pračce nebo ručním opláchnutím  
před spuštěním. 

 Kontaminace organickými prvky. Některá organická hmota způsobuje pěnění 
vody. Doporučuje se použít odpěňovač, 
který rozbije nečistoty a pak čistič. 
Pokud je problem s odfiltrováním nečistot 
a stale je ve spa spoustu pěny, můžete spa 
vypustit. 

 Nízký obsah vápníku. Otestuje obsah vápníku a pokud je potřeba 
použijte calciumchloride.* 

Koroze/Leptání Přítomonost kovů ve vodě (železo, měď,..) Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné 
zvýšení, použijte hydrogenuhlličitan sodný.* 
 

Zabarvená voda Přítomonost kovů ve vodě (železo, měď,..) Ošetřete chelatací nebo odstraňovacími 
činidly.* 

Nestabilní pH Nízká hladina alkality. Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné 
zvýšení, použijte hydrogenuhlličitan sodný.* 

pH nelze upravit Vysoká hladina alkality. Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné 
snížení, použijte bisulfát sodný nebo  
kyselinu solnou.´* 

  * kontaktujte svého prodejce pro doporučení 
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VÍŘIVKY 

ZOPAKUJTE SI POKYNY 
PRO POUŽÍVÁNÍ CHEMIE 

DENNÍ PÉČE: 
1. otestujte vodu a v případě potřeby přidejte šok. 
2. ujistěte se, že je v bazénu správné množství vody 
 
TÝDNĚ 
1 Změřte pH a alkalitu. Upravte dle potřeby. 
2 Doplňte dávkovač tablet 
3 Přidejte přípravek proti usazeninám 
4 Vyjměte kartušovou vložku, osprchujte zahradní hadicí 
– tlakem vody – a vložte zpět (podle návodu v části 
„Kartušový filtr") 
5 Vyjměte a vyčistěte košík skimmeru (podle návodu v části 
„Čištění košíku skimmeru") 
6 Přidejte šok. 
7 Zkontrolujte připojení O-kroužku a těsnění—dotáhněte, 
pokud je potřeba. 
8 Vyčistěte nerez komponenty, které jsou na hladinou. 
 
MĚSÍČNĚ 
Namočte kartušovou vložku filtru do přípravku Čistič filtru 
a nechejte proprat dle návodu na přípravku. Pořádně 
propláchněte, a pokud je to možné, nechejte uschnout. 
Hydropool doporučuje pořízení druhé filtrační vložky zároveň 
s bazénem, aby se mohly střídat a prodloužila se tak 
životnost obou vložek a výkonnost filtrace. 
 
ČTVRTLETNĚ 
Vypusťte vířivku jednou za 3 měsíce a očistěte akrylátovou 
skořepinu neabrazivním čističem určeným pro čištění 
akrylátových povrchů. (návod k vypuštění vířivky najdete 
v části „Výměna vody" a „Vypouštění vířivky") 

ČIŠTĚNÍ KOŠÍKU SKIMMERU 
1 Aktivujte HOLD/STANDBY režim 
2 Otočte horní přírubu na skimmeru a vyjměte ji. 
3 Vyjměte košík ze skimmeru (Poznámka: vyhněte se 
úderům do košíku, aby se předešlo poškození). 
4 Vložte zpět košík. 
5 Přepněte systém zpět ze HOLD/STANDBY režimu 
a jakmile začne čerpadlo pracovat, zkontrolujte, že voda 
volně proudí skimmerem přes výklopná dvířka, abyste se 
ujistili, že nic nebrání průtoku. 

POZNÁMKA: 
HYDROPOOL si vyhrazuje právo zrušit záruku vaší vířivky, pokud použijete produkty obsahující Hydrogen Peroxid. 
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KARTUŠOVÝ FILTR 
Kartuš byste měli čistit každé dva až čtyři týdny v závislosti na 
četnosti použití bazénku. Znaky, že kartuš potřebuje proprat, 
jsou: 
· snížený tlak trysek 
· našedlá voda 
· stupňující se hlučnost čerpadla nebo filtru 
· topení nepracuje 
VYJMUTÍ KARTUŠE 
1. Aktivujte HOLD/STANDBY režim. 
2. Sejměte okrasný kryt a uvolněte černý odvzdušňovací 
ventilek na víku filtru. 
3. Stiskněte dolů páčku zámku „Lock tab“ k uvolnění černého 
prstence proti směru hodinových ručiček. 
4. Potom zvedněte víko filtru směrem nahoru a vyjměte filtrační 
vložku směrem vzhůru z těla filtru. 
ČIŠTĚNÍ KARTUŠE 
5. Pomocí zahradní hadice a sprchovací trubice vystříkejte 
vložku, ujistěte se, že každé žebro kartuše bude propláchnuto 
zvlášť. 
6. K odstranění tělových kosmetických přípravků, olejů atd. 
namočte vložku do teplé vody s přísadou čističe filtrů (k 
dostání u vašeho prodejce). 
7. Čistič cylindru můžete zakoupit u prodejce Hydropool. 
8. Po odmočení důkladně propláchněte a nechte volně uschnout 
před opětovnou instalací. 
9. Hydropool doporučuje pořízení druhé filtrační vložky zároveň 
s bazénem, aby se mohly střídat a prodloužila se tak 
životnost obou vložek a výkonnost filtrace. 
10. Poté co vložka uschne, vykartáčujte žebra měkkým kartáčkem, 
aby se odstranily i poslední zachycené nečistoty. 

Nepoužívejte drátěnku na čištění prvku 
kartuše. 
Nevkládejte do myčky na nádobí ani  
do pračky. 

RE-INSTALACE 
11 Umístěte kartuš zpět do těla filtru. 
12 Otočte přírubu po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne 
na své místo. 
VÝMĚNA VODY 
Bazén by měl být vypuštěn každých 8-12 týdnů, v závislosti 
na intenzitě využívání. Pokud používáte bazén denně nebo 
ve velkém počtu osob, vodu byste měli měnit častěji. Jedna z 
metod jak určit dobu mezi výměnou vody je vydělit objem 
vody (v litrech) číslem 13,5 a pak vydělit průměrným počtem 
koupajících za den. 

 
Formula (_______ ÷ 13.5 ) ÷ (________) = (_______)  

Objem 
vody  

v litrech 

Průměrný  
počet denních 
koupajících 

Dny mezi 
výměnami 

vody 

PŘÍKLAD: 
1000 litrů děleno 13,5 a děleno 2 koupajícími = 37 dní 
 
Voda musí být vyměněna, pokud obsahuje velké množství 
rozpuštěných chemických látek, což poznáte podle šedého 
nebo matného vzhledu vody. 
 
ZMĚKČOVAČ VODY 
Nikdy nepoužívejte pro napouštění vodu chemicky změkčenou, 
protože by to mohlo mít vliv na následnou úpravu vody. 
Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou nebo extrémně 
měkkou vodou, zaměřte se na změření a úpravu tvrdosti 
vody. Plnění bazénu měkkou vodou je akceptovatelné. 
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POKAŽDÉ PŘI PLNĚNÍ VÍŘIVKY 
1 Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil zavřený. 
2 Zkontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr na svém místě. 
3 Pokud je vypouštěcí ventil natočen směrem ke stěně, 
otočte ho, aby bylo dostatek prostoru pro připojení zahraní 
hadice. 
 
VYPOUŠTĚNÍ VÍŘIVKY 
1 Vypněte vířivku 
Vypněte napájení vířivky a deaktivujte jistič. 
2 Nalezněte vypouštěcí ventil 
Vypouštěcí ventil je umístěn na pravé straně kabinetu. 
3 Odstraňte bezpečnostní uzávěr 
Odstraňte bezpečnostní uzávěr a uložte ho pro plnění 
vířivky. Připojte zahradní hadici. 
4 Připojte zahraní hadici a vypouštějte 
Šroubujte hadici proti směru hodinových ručiček. Otočte 
ventilem a voda začne odtékat. Pro ukončení jednoduše 
postupujte zpětně podle bodů vypouštění. 

ČISTĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO POVRCHU 
Akrylátový povrch může být očištěn a vyleštěn suchým měkkým 
hadříkem a čističem k dostání u vašeho prodejce. 

• Důležité: Nepoužívejte saponáty, mohou mít 
vliv na udržení správné chemické rovnováhy. 
• Nikdy nepoužívejte brusné přípravky (tekutý 
písek). 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ TERMOKRYT 
Pokud je bazén nezakrytý, přes 90%tepla se 
ztrácí přes hladinu vody. Odpar má vliv také na chemickou 
rovnováhu a může působit problém s vlhkostí u vnitřních instalací. 
Hydropool termokryty jsou navrženy a vyrobeny pro maximální 
tepelnou izolaci a příjemný vzhled. Jsou děleny ve středu 
napůl pro snazší manipulaci a zapínání dílů na zip umožňuje 
výměnu polystyrénu uvnitř krytu, pokud dojde k poškození. 
Sukýnka neboli přesah koženky krytu zajišťuje pevné usazení 
krytu na hranu bazénu. Úchyty jsou rozmístěny tak, aby mohl i 
s největším krytem manipulovat jen jeden člověk. Zámky krytu 
umístěné na popruzích a druhý díl na kabinetu nebo okolním 
ochozu zabraňují vstupu malých dětí nebo zvířat do bazénu 
bez kontroly. Nevláčejte termokryt po zemi nebo po hraně 
bazénu. Nejprve kryt přeložte napůl a pak pomocí úchytek 
uchopte a přesuňte na požadované místo. Vstoupení osob na 
kryt může způsobit prasknutí polystyrenu uvnitř krytu a následné 
vstřebávání vlhkosti. 
 
NIKDY SE NEOPÍREJTE ANI NEVSTUPUJTE NA TERMOKRYT! 
Kryt byste měli 2x ročně očistit pomocí čističe fólií a ošetřen 
ochranným konzervačním prostředkem. 
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OCHRANA VAŠEHO KABINETU 
Některé kabinety vířivek Hydropool jsou z plastu Everlast. Tento kabinet používá magnetický zámek pro uchycení 
panelů na svém místě. Pokud chcete odstranit přístupový panel musíte začít v pravém dolním rohu a odpojit  
magnetickou západku tím, že panel vysunete dopředu aby se vaše ruka dostala za panel. Jakmile to uděláte, 
můžete strčit ruku za panel a uvolnit ostatní magnetické západky pro vyjmutí panelu. Pro opětovného instalování 
panelu přiložte nahoře panel na své místo, magnetické západky přitáhnou panel, přisuňte panel a dokončete  
instalaci. 

SYSTÉM DNA SOFT STRIDE 

Ekluzivní system Soft Stride je k dispozici jako standard u modelů Serenity 4300, 4500, 5900, 6600 a 6800, aby 
poskytoval lepší přilnavost, trakci a pohodlí na schodech a podlaze vířivky. Zajišťuje, aby vase vířivky byla 
bezpečná a snad použitelná při vcházení a odcházení ze spa. 
 
DOPORUČENÁ PÉČE A ÚDRŽBA: 
 
 Soft Stride snadno vyčistíte mýdlem, horkou vodou a štětcem (měkké až střední štětiny). K čištění sedaček 

můžete použít směs chlóru a bělidla nebo jiných domácích čistítích prostředků, jako jsou SoftScrub, Simply 
Green a 409. 

 Ujistěte se, že všechno mýdlo a čiistící prostředky jsou důkladně opláchnuty před naplněním vířivky, aby ne-
došlo k pěnění. 

 Viditelné skvrny okamžitě očistěte. 
 
NIKDY: 
 
 Nenechávejte skvrny bez okamžitého očištění. 
 Nepoužívejte čistítcí prostředky na bázi kyseliny. 
 Použití acetone nebo minelních čistítích prostředků může způsobit poškození skořepiny a tím ztratíte záruku. 
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ZAZIMOVÁNÍ VAŠÍ VÍŘIVKY 

Pokud se rozhodnete nepoužívat vířivku celoročně, je velmi 
důležité, abyste ji včas zazimovali, aby nedošlo 
ke zbytečnému poškození zařízení mrazem. Váš prodejce 
nabízí servis – zazimování a odzimování vířivky za běžný 
poplatek. Pokud se ale rozhodnete pracovat na zazimování 
sami, prosím dodržte následující postup: 
• vypusťte vířivku dle návodu k vypuštění 
• vyjměte a vyčistěte filtrační kartuš dle návodu v části 
Kartušový filtr 
• pomocí vysavače pro suché i mokré vysávání vysajte 
vodu zadrženou v trubkách a hadicích, tryskách, filtru 
a dnové části 
• Kde je to nutné, nalijte do mokrého konce čerpadla, 
do tryskových kanálů, těla filtru, perličkových trysek 
nemrznoucí směs – biologickou. 
Nikdy nepoužívejte nemrznoucí kapalinu určenou 
pro motorová vozidla. 
Důležité: smíchání biologické nemrznoucí kapaliny s vodou 
rapidně snižuje jeho účinnost. Je důležité, abyste předem 
odstranili všechnu vodu. 
• Na pár sekund zapněte čerpadlo, abyste umožnili pohyb 
nemrznoucí kapaliny. 
• Odpojte všechny šroubení a potrubí. Vyšroubujte nejnižší 
vypouštěcí ventil na čelní straně čerpadla. Opakujte tento 
postup u všech čerpadel, kde je to možné. 

• Zakryjte volné konce vodoinstalace igelitem a stáhněte 
lepící páskou. 
• Kde je to možné a praktické, odpojte agregát vířivky 
a uložte na suchém a teplém místě. 
• Položte termokryt a zakryjte celou vířivku plachtou, abyste 
ochránili před vlivy počasí také termokryt a cedrový kabinet. 
• Pravidelně odstraňujte sníh z vířivky, aby nedošlo 
k poškození termokrytu. 
• Předpokládáme, že jste vířivku umístili na pevný betonový 
podklad, takže nedojde během zimy k poškození podkladu 
a prázdného bazénu vlivem sedání půdy nebo tlakovou 
vodou. 

Pokud si nejste zcela jisti, kontaktujte  
svého prodejce a konzultujte problém  
s ním. Doporučujeme, aby první zazimování 
vždy provedl prodejce, aby se předešlo  
poškozením z neodborného provedení  
zazimování,  které není kryto zárukou. 

VYPOUŠTĚCÍ VENTILY 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ 
Napájení vašeho domova je převážně konzistentní. Nicméně, 
pokud je místní poptávka po energii příliš vysoká, může 
napájení vašeho domu být přerušeno nebo může kolísat. 
Tento stav se označuje jako „Brown-out". I když jsou  
v systému nainstalovány ochranné prvky proti tomuto stavu, 
napětí může klesnout natolik, byť jen na sekundu, že  
se na displeji zobrazí zpráva „ghost (duch)". Pokud tato  
situace nastane nebo se zobrazí zpráva na displeji, zkuste 
odpojit vířivku od napájení, počkat několik minut a pak znovu 
zapojit. Nedojde-li k restartovaní systému, obraťte se  
na prodejce. 

VÝPADEK PROUDU BĚHEM CHLADNÉHO POČASÍ 
Pokud se systém nerestartuje nebo čerpadlo z jakéhokoliv důvodu 
nefunguje, umístěte nízkonapěťové topení do kabinetu v oblasti 
technologie vířivky. Tím oddálíte riziko zamrznutí, než přijede 
servisní tým. 

Při umístnění topení k technologii vířivky vždy 
dbejte na doporučení výrobce. 
Zajistěte správnou vzdálenost od hořlavých 
povrchů. Nikdy nenechávejte bez dozoru. 

POZNÁMKY: 



31 

 

IN
.Y

E-
3 

EU
 W

IR
IN

G
 D

IA
G

R
AM

 



32 

 

IN
.Y

E-
3 

N
A 

W
IR

IN
G

 D
IA

G
R

AM
 


